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فهرست مندرجات

فصل سوم- وظایف و تعهدات بیمهگر

فصل چهارم- استثنائات

فصل پنجم- انصراف، تعلیق و فسخ بیمهنامه

فصل ششم- سایر مقررات

فصل اول: کلیات

این بیمهنامه براساس قانون بیمه مصوب سال 1316 و پیشـنهاد کتبی بیمهگذار (که 

جزو غیر قابل تفکیک بیمهنامه اسـت) بین بیمهگر و بیمهگذار تنظیم گردیده و مورد 

توافق طرفین است. آن قسـمت از پیشـنهاد کتبی بیمهگذار که بیمهگر قبول نکرده و 

قبل از صدور بیمهنامه به بیمهگذار اعالم کرده است جزو تعهدات بیمهگر محسـوب 

نمیگردد. 

تبصــره: بیمهگذار موظف است هرگونه تغییر در اطالعات فرم پیشـــنهاد، از قبیل 

آدرس محل سکونت و سایر مشخصـات را از زمان اطالع به صورت دقیق بالفاصله 

به بیمهگر ارائه نماید.

ماده 2- تعاریف و اصطالحات

تعاریف و اصطالحات مذکور در بیمهنامه، صـرف نظر از هر معنی و مفهموم دیگري 

که میتواند داشته باشد، با مفاهیم زیر مورد استفاده قرار گرفته است:

فصل اول- کلیات

فصل دوم- وظایف و تعهدات بیمهگذار

 ماده 1- اساس بیمهنامه

2-3- بیمهشده:

سرمایه فوت مبلغی است که بیمهگر تعهد میکند در صورت فوت بیمهشده در طول 

مدت بیمه به ذینفع پرداخت کند.

2-6- سال بیمهاي:

2-8- مدت بیمه:

2-4- ذینفع بیمهنامه:

مجموعه پرسشهایی است که بیمهگر به منظور شناسایی نیازهاي بیمهاي، کســـب 

اطالعات جهت ارزیابی خطر موضوع بیمه و تعیین نرخ حقبیمه از متقاضـی خدمات 

بیمه یا نماینده وي میپرسد و پس از پاسخ متقاضی و تکمیل فرم و امضـاء آن توسط 

بیمهگذار و بیمهشده (حســـب مورد) یا نمایندگان ایشـــان جزء الینفک بیمهنامه 

محسوب میشود.

2-1- بیمهگر:

شـرکت بیمه سـامان اسـت که مجاز به انجام فعالیت در رشــته بیمههاي زندگی و 

مستمري میباشد.

شخص حقیقی یا حقوقی است که مشـخصـات وي در بیمهنامه درج شده و متعهد به 

پرداخت حقبیمه و انجام سایر وظایف تعیینشده در بیمهنامه میباشد.

2-9- فرم پیشنهاد:

2-5- حقبیمه:

برابر با یکســــال تمام خورشیدي از تاریخ شروع بیمهنامه است و هر ساله به همان 

ترتیب تا پایان اعتبار بیمهنامه ادامه خواهد یافت.

 عبارت است از مدت زمانی که طبق توافق بیمهگر و بیمهگذار پوشـش بیمهاي براي 

بیمهشده برقرار میباشد.

حقبیمه وجهی است که با توجه به شرایط بیمهشده و در قبال تعهدات بیمهگر تعیین 

میشود و ایفاي تعهدات بیمهگر منوط به پرداخت آن از سوي بیمهگذار است.

شخص حقیقی است که فوت یا حیات او موضوع بیمهنامه است و مشخصـات وي در 

بیمهنامه درج گردیده است.

شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی که توسط بیمهگذار تعیین و مشـخصــات وي در 

بیمهنامه درج میشود و منافع بیمه مقرر در بیمهنامه به ایشان پرداخت میگردد.

2-2- بیمهگذار:

2-7- سرمایه فوت:

2-15- ارزش بازخریدي:

2-16- جدول بیمهنامه:

به مبناي حجم خرید و فروش در معامالت صندوق، واحد سرمایهگذاري گفته میشود 

و براي تشـکیل اندوخته مقادیر کمتر از یک واحد سرمایهگذاري نیز به بیمهنامه قابل 

تخصیص است.

ضـریب بازخرید در پایان سـال اول بیمهنامه معادل90 درصـد اندوخته، سـال دوم 

معادل 91 درصد اندوخته، سال سوم معادل 92 درصد اندوخته، سـال چهارم معادل 

93 درصد اندوخته، سال پنجم معادل 94 درصد اندوخته، سال ششــــم معادل 95 

درصد اندوخته، سال هفتم معادل 96 درصد اندوخته و از سال هشـــتم معادل 100 

درصد اندوخته تشکیلشده در بیمهنامه میباشد.

قیمت هر واحد ســرمایهگذاري در زمان خرید را قیمت صـــدور و قیمت هر واحد 

سرمایهگذاري در زمان فروش را قیمت ابطال میگویند.

2-18- گزارش سالیانه:

گزارش آخرین وضعیت بیمهنامه که حداقل شامل تعهدات بیمهگر نسبت به بیمهگذار، 

آخرین تغییرات اعمال شـده در بیمهنامه و میزان اندوخته صـندوق میباشـد و بیمهگر 

موظف است هر ساله آنرا به بیمهگذار ارائه نماید.

2-13- سود حاصل از سرمایهگذاري:

2-12- اندوخته صندوق:

2-10- صندوق:

2-11- واحد سرمایهگذاري(یونیت):

صندوق سرمایهگذاري رشد سامان با مجوز از سـازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان 

یک صندوق سرمایهگذاري و با رعایت قوانین و چارچوبهاي مربوطه فعالیت میکند 

و آدرس اینترنتی آن www.roshdfund.com  است.

عبارت است از تعداد واحدهاي سرمایهگذاري بیمهگذار، که پس از کسر هزینههاي 

بیمهاي از اقساط حقبیمه و براساس حقبیمه وصولی، تشـکیل میشود و این اندوخته 

پس از پرداخت کامل حقبیمه بر اساس قیمت صـدور واحدهاي سـرمایهگذاري در 

زمان وصول کامل حقبیمه و پس از صدور بیمهنامه تشـکیل خواهد. در صورتیکه در 

زمان پرداخت حقبیمه، ارزش ریالی واحدهاي سرمایهگذاري مشخص نباشد، ارزش 

ریالی واحدهاي سرمایهگذاري در اولین روز انجام معامالت صـندوق رشـد سـامان 

مبناي تشــــکیل اندوخته خواهد بود. سود حاصل از سرمایهگذاري این صندوق به 

صورت فصـلی به آن اختصــاص یافته و بالفاصله به تعداد واحدهاي سرمایهگذاري 

بیمهگذار اضافه میشود. در صورتیکه سود ساالنه اندوخته کمتر از 5 درصـد باشـد، 

حدأقل 5 درصد معادل سود تضمینی به اندوخته بیمهنامه تعلق خواهد گرفت.

سود حاصل از سرمایهگذاري این صندوق به صورت فصـلی به واحدهاي موجود در 

صندوق اختصــاص یافته و به نســـبت 85 و 15 درصد به ترتیب بین بیمهگذار و 

بیمهگر تقسیم و در قالب واحدهاي سرمایهگذاري بر اساس قیمت صدور واحدهاي 

سرمایهگذاري به اندوخته صـندوق بیمهنامه اضـافه میگردد. در صـورتیکه سـود 

ساالنه اندوخته کمتر از 5 درصد باشد، حدأقل 5 درصد معادل سود تضـــمینی به 

اندوخته بیمهنامه تعلق خواهد گرفت.

2-14- قیمت صدور و قیمت ابطال واحدهاي سرمایهگذاري:

ارزش بازخریدي این بیمهنامه عبارت از حاصلضرب تعداد یونیتهاي تشـکیلشده 

در قیمت ابطال یونیت در روز بازخرید و با لحاظ ضــریب بازخرید اســت. بیمهگر با 

رعایت شــرایط بیمهنامه متعهد به پرداخت آن به بیمهگذار میباشـــد. چنانچه این 

حاصلضرب از قیمت تضمینشده در بیمهنامه کمتر باشد، اندوخته تضـمینشده مبناي 

محاسبه ارزش بازخریدي خواهد بود.

2-17- اعتبار بیمهنامه:

اعتبار این بیمهنامه از ساعت 24 روز پرداخت اولین قســط حقبیمه که در بیمهنامه 

درج شده است، شروع میشود.

بیانگر مبالغ تعهدات بیمهگذار و بیمهگر در طول مدت بیمهنامه بوده و جـزء الینفک 

بیمهنامه میباشد. تحقق تعهدات پیش بینیشده بیمهگر منوط به پرداخت کامل و به 

موقع حقبیمههاي مقرر توسط بیمهگذار در سـررسـیدهاي مندرج در جدول مذکور 

خواهد بود.
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ماده 3- موضوع قرارداد بیمه

2- چنانچه اظهارات خالف واقع و یا کتمان حقایق از طرف بیمهگذار یا بیمهشــــده 

سهوي باشد، در این صورت:

2-1- چنانچه اظهار خالف واقع یا کتمان حقایق سهوي قبل از وقوع خطر مشــخص 

شود، بیمهگر حق دارد در صورت درخواسـت بیمهگذار و موافقت بیمهگر، با دریافت 

حقبیمه اضافی متناسب بیمهنامه را ادامه دهد و یا نســبت به فســخ قرارداد اقدام 

نماید.

تبصـــــــره: هرگونه تغییر در میزان حقبیمه توافق شده، باعث تغییر ارزش ریالی 

اندوخته صندوق میگردد و با توجه به تغییرات، حقبیمه پرداختشـده مالك عمل 

تعهدات بیمهگر خواهد بود.

در صورت عدم پرداخت حقبیمه در سررسید اقساط، بهجز اولین قسط بیمهنامه که 

شرط جاري شدن تعهدات بیمهگر میباشـد، به یکی از دو صـورت زیر اقدام خواهد 

شد:

عبارت از فوت و یا حیات بیمهشـده اسـت؛ اجراي تعهدات بیمهگر مبنی بر پرداخت 

سرمایه فوت و اندوخته صندوق در صورت فوت بیمهشده در طول اعتبار بیمهنامه یا 

پرداخت اندوخته صـندوق در صـورت حیات بیمهشـده در پایان اعتبار بیمهنامه در 

ازاء انجام تعهدات بیمهگذار است.

فصل دوم: وظایف و تعهدات بیمهگذار

 بیمهگذار / بیمهشده حســــب مورد موظف اند به کلیه پرسشهاي مندرج در فرم 

پیشنهاد از قبیل مشخصـات فردي وضعیت سالمتی و درآمدي خود در کمال حسـن 

نیت به بیمهگر پاسـخدهند و هر زمان معلوم گردد پاسـخهاي مذکور عمداً یا ســهواً 

مطابق با حقیقت نبوده و یا از ابراز مطالب موثر در صدور بیمهنامه خودداري کردهاند، 

بیمهگر حق دارد به یکی از طرق زیر عمل نماید:

1- چنانچه هر زمان مشـخص گردد اظهارات خالف واقع و یا کتمان حقایق از طرف 

بیمهگذار یا بیمهشـده عمدي بوده، بیمهنامه باطل و بیمهگر هیچگونه تعهدي در قبال 

پوششهاي بیمهاي نداشته و حقبیمههاي پرداخت شده قابل استرداد نخواهد بود.

ماده 4- رعایت اصل حد اعالي حسن نیت بیمهگذار و بیمهشده

2-2- چنانچه اظهار خالف واقع یا کتمان حقایق سهوي بعد از وقوع خطر مشــخص 

شود، تعهدات بیمهگر به نسبت وجه دریافتی به وجهی که باید در صورت اظهار خطر 

بهطور کامل پرداخت شده باشد، کاهش مییابد.

ماده 5- مهلت و نحوه پرداخت حقبیمه

5-1- نحوه پرداخت حقبیمه:

حقبیمه فقط به صورت سالیانه قابل پرداخت است.

5-2- پرداخت حقبیمه:

5-2-2: چنانچه ارزش ریالی اندوخته صـندوق، براي پوشـش هزینهها کفایت ننماید، 

بیمهنامه خاتمه مییابد و بیمهگر هیچگونه تعهدي در قبال پوششهاي بیمهاي ارائهشده 

نخواهد داشت.

5-3- تعدیل حقبیمه:

بیمهگذار میتواند به انتخاب خود و با تأیید بیمهگر، حقبیمه را حداکثر تا 25 درصـد 

افزایش دهد.

ماده 7- مدارك الزم جهت پرداخت منافع فوت و مهلت اعالم خسارت

- فرم درخواست بیمهگذار یا ذینفع یا وراث قانونی

- اصل بیمهنامه و اوراق الحاقیه ضمیمه آن

5-2-1: چنانچه ارزش ریالی اندوخته صـندوق، براي پوشــش هزینههاي بیمهنامه 

کفایت کند، بیمهگر پس از ابطال تعداد واحدهاي متناظر براسـاس قیمت صــدور با 

هزینههاي مربوطه، بیمهنامه را ادامه خواهد داد.

بیمهگذار میتواند به انتخاب خود سرمایه فوت را از تاریخ صدور بهطور سـالیانه و با 

تأیید بیمهگر حداکثر تا 20 درصد افزایش دهد.

- گواهی فوت تأییدشده از سوي ادارات ثبتاحوال و یا کنســــولگريهاي سفارت 

ایران در خارج از کشور (کپی برابر اصل)

ماده 6- تعدیل سرمایه فوت

7-1- اسناد و مدارك الزم جهت پرداخت منافع بیمه در صورت فوت که میبایست 

توسط بیمهگذار/ذینفع بیمهنامه ارائه شوند، عبارتند از:

- جواز دفن و در صورت فوت در اثر حادثه، جواز دفن با تایید پزشکی قانونی 

- شناسنامه باطل شده و کارت ملی بیمهشده و ذینفعان(کپی برابر اصل)

- کلیه مدارك بیمارستانی و دفترچههاي بیمه درمانی بیمهشده (کپی برابر اصل)

ماده 9- تعیین و تغییر ذینفع

- در صورتیکه فوت براثر حادثه باشد کپی برابر اصل یا اصل گزارش حادثه جرحی/ 

فوتی، گزارش اورژانس، ختم دادرسی، نظریه پزشک قانونی و شرح معاینه جسد

- چنانچه متوفی راننده وسیله نقلیه بوده کپی برابر اصل گواهینامه رانندگی ایشان

ماده 8-  تغییر بیمهگذار

تبصره: کلیه دیون بیمهنامه تا تاریخ انتقال، به عهده انتقال دهنده است.

9-1- تعیین ذینفع:

بیمهگذار میتواند با موافقت کتبی بیمهشده و با صدور الحاقیه توسط بیمهگر، بیمهنامه 

را به بیمهگذار دیگري منتقل نماید مشـــروط به اینکه ذینفع تعیین شده در بیمهنامه 

بسـتانکار وي نباشد. در صورت فوت بیمهگذار، وراث قانونی بیمهگذار در خصــوص 

تعیین بیمهگذارجدید یا بازخرید آن تصمیمگیري خواهند نمود.

- گواهی انحصــار وراثت (در مواردي که منافع بیمه به وراث قانونی تعلق میگیرد) 

(کپی برابر اصل)

بیمهگذار باید ذینفع بیمهنامه را در صورت فوت در فرم پیشنهاد بیمه تعیین نموده و 

مشخصات، نسـبت، اولویت و سهم هر یک از ذینفعان را کتباً به بیمهگر اعالم نماید و 

ذینفع حیات نیز شـخص بیمهگذار اسـت. بیمهگر موظف اسـت اطالعات فوق را در 

بیمهنامه درج نماید.

7-2- مهلت اعالم خسارت در صورت فوت و نقص عضـو، حداکثر 30 روز از تاریخ 

وقوع حادثه و یا فوت میباشد.

- در صورت نیاز به مدارك بیشـــتر توسط بیمهگر، پس از اعالم مدارك مورد نیاز 

بیمهگذار موظف به ارائه آنان میباشد.

تبصـــره: در صورت عدم تعیین ذي نفع فوت بیمهشده و یا عدم تعیین ذینفع جدید 

پس از فوت ذینفع قبلی، وراث قانونی بیمهشده بهعنوان ذي نفع محسوب شده و سهم 

هر یک از آنان به تساوي تعیین میگردد و ذینفع حیات نیز شخص بیمهگذار است.

هرگونه تغییر در ذینفع و یا سـهم آنها در مدت اعتبار بیمهنامه با درخواسـت کتبی 

بیمهگذار و تأیید بیمهشده( قیم قانونی بیمهشده) امکانپذیر میباشد.

ماده 10- اقامتگاه قانونی

بیمهگر موظف است کلیه اطالعات ضروري در مورد بیمهنامه عمر با اندوخته متصل 

فصل سوم: وظایف و تعهدات بیمهگر

- در صورت عدم توجه بیمهگذار به رعایت این مقررات، آخرین اقامتگاه اعالم شده 

بیمهگذار در ایران معتبر تلقی میگردد.

ماده 13- رعایت اصل حد اعالي حسن نیت بیمهگر

درصورت مفقود شدن بیمهنامه یا قبوض رسید حقبیمه، بیمهگذار باید هرچه زودتر 

مراتب را کتباً به بیمهگـر اطالع دهد تا بیمهگـر پس از اطمینان یافتن از فقدان آنها 

المثنی آنها را صادر کرده و در اختیار بیمهگذار بگذارد.

- در صـورتیکه بیمهگذار محل اقامت خود را تغییر دهد، موظف اســت که اقامتگاه 

جدید خود را کتباً به اطالع بیمهگر برساند.

ماده 12- تغییر شرایط بیمهنامه

9-2- تغییر ذینفع در صورت فوت:

- اقامتگاه قانونی بیمهگذار یا نماینده وي به ترتیبی است که در پیشـــنهاد بیمهنامه 

نوشته و امضاء کرده است و مکاتبات بیمهگر به همان نشانی ارسال میشود.

- هرگاه بیمهگذار خارج از ایران اقامت نماید، باید یک نفر را که مقیم ایران اسـت به 

 عنوان نماینده به بیمهگـر معـرفــی کند تا نامه ها و اطالعات مــربوط را به عنوان و 

اقامتگاه وي ارسال نماید.

هرگونه تغییر در شـرایط بیمهنامه، بهموجب اوراق الحاقی خواهد بود که با تقاضـاي 

بیمهگذار و پس از موافقت بیمهگر صــادر میشــود. این اوراق الحاقی جزء الینفک 

بیمهنامه محسوب میگردد. شروع اعتبار اوراق الحاقی از تاریخ صدور آنها و پس از 

پرداخت حقبیمه مربوطه میباشــد، مگر آنکه تاریخ دیگري بین بیمهگذار و بیمهگر 

توافق شده باشد و در اوراق الحاقی نیز درج شده باشد. 

ماده 11- مفقودشدن بیمهنامه
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به واحد، پوشــشهاي بیمه، وظایف و تعهدات بیمهگر و بیمهگذار، میزان حقبیمه و 

نحوه پرداخت آن، استثنائات و محدودیتهاي بیمهنامه، تاریخ شروع و انقضـــــاي 

بیمهنامه و نحوه ارائه خدمات بیمهاي و سایر توضیحات الزم را به متقاضـی خدمات 

بیمه بهصورتی مناسـب (نظیر مکتوب، الکترونیکی و غیره) اعالم نماید. این اطالعات 

باید به گونهاي ارائه شود که مقایسه خدمات بیمهاي را از نظر قیمت، مدت و شرایط 

براي متقاضی خدمات بیمه امکانپذیر سازد.

سرمایه قابل پرداخت در زمان سررسید بیمهنامه عبارت است از:

ارزش ریالی اندوخته صـندوق بر اســاس قیمت ابطال واحدهاي ســرمایهگذاري یا 

اندوخته تضمینشده (هرکدام که بیشـتر باشد) پس از کسـر بدهیهاي مربوطه، که 

این سرمایه به بیمهگذار پرداخت میگردد.

تبصـره: در مواردي که پرداخت منافع بیمهنامه پس از تکمیل اسناد و مدارك الزم، 

از سـوي بیمهگر بیش از 30 روز به تاخیر افتد، طبق حکم ماده 522 آیین دادرســی 

مدنی عمل میشود.

15-1- بازخرید بیمهنامه:

ماده 14- منافع بیمهنامه و مهلت و نحوه پرداخت آن

تبصـــره 1: در صورتیکه بیمهنامه داراي پوشش اضافی فوت ناشی از حادثه باشد و 

فوت بیمهشده نیز بر اثر حادثه باشـد، سـرمایه پوشـش اضـافی مربوطه به تعهدات 

بیمهگر، اضافه میگردد.

15-2- برداشت از اندوخته صندوق:

14-2- منافع بیمهنامه در سررسید بیمهنامه (در صورت حیات بیمهشده):

14-1- منافع بیمه در صورت فوت:

بیمهگذار میتواند در سال اول پس از تشـــــکیل اندوخته، حداکثر معادل 100 درصد 

اندوخته بیمهنامه، از ارزش ریالی اندوخته صــندوق براســـاس قیمت ابطال واحدهاي 

سرمایهگذاري را برداشت نماید و این مبلغ به حساب بیمهگذار واریز میشود.

بیمهگذار میتواند در صورت تشـــــــــکیل اندوخته بعد از پایان سال اول بیمهنامه، 

درخواست بازخرید بیمهنامه خود را ارائه نماید و بیمهگر موظف اسـت ارزش بازخرید 

بیمهنامه را که حداقل معادل 90 درصد ارزش ریالی اندوخته صندوق بر اسـاس قیمت 

ابطال واحدهاي سرمایهگذاري بیمهنامه است با رعایت شرایط بیمهنامه صـادره، مطابق 

توافقات ذکرشده در شرایط خصوصی، به بیمهگذار پرداخت نماید.

تبصره 2: در صورت فوت بیمهشده و ارائه کلیه مدارك الزم توسط بیمهگذار، ذینفع 

یا وکالي قانونی آنها، بیمهگر موظف اســـت حداکثر ظرف مدت 30 روز از تاریخ 

تکمیل مدارك و اطمینان از صحت آن، منافع مربوطه را به ذینفع پرداخت نماید.

در صورتیکه در زمان واریز مبلغ اضـافی به اندوخته بیمهنامه، ارزش ریالی واحدهاي 

سرمایهگذاري مشخص نباشد، ارزش ریالی واحدهاي سرمایهگذاري براساس قیمت 

صدور در اولین روز انجام معامالت صندوق رشد سامان مبناي تشــــکیل اندوخته 

خواهد بود. حداکثر مبلغ اضـافی به اندوخته در هر سـال، معادل سـرمایه فوت همان 

سال است.

ماده 15- حقوق بیمهگذار نسبت به اندوخته صندوق

15-3- واریز مبلغ اضافی به اندوخته:

ماده 16- پس از احراز تعهد بیمهگر و مشخص شدن میزان آن در موارديکه به هر 

دلیل، شناسایی ذینفع بیمه زندگی ظرف مدت 30 روز پس از احراز فوت بیمهشده یا 

سر رسید بیمهنامه امکانپذیر نباشد، مؤسسه بیمه موظف است ضمن اطالعرسانی به 

روشهاي کارا و مؤثر، منافع بیمهنامه را در یکی از بانکها با هدف پرداخت سـود به 

ذینفع، سرمایهگذاري نماید.

منافع فوت عبارت اسـت از سـرمایه فوت بیمهشـده در سـال جاري، پس از آخرین 

تغییرات اعمالشده در قالب الحاقیهها در زمان اعتبار بیمهنامه، بهعالوه ارزش ریالی 

اندوخته صـندوق بر اسـاس قیمت ابطال واحدهاي ســرمایهگذاري در روز فوت یا 

اندوخته تضـمینشده (هر کدام که بیشــتر باشد) پس از کســر هرگونه بدهی قبلی 

بیمهگذار که به “ذینفع در صورت فوت بیمهشده” پرداخت خواهد شد.

تبصره1: در هرصورت اندوخته صندوق با نرخ حداقل 5 درصد تضمین میشود.

تبصــره 2: در صورت درخواست بازخرید در سال جاري بیمهنامه، کلیه هزینههاي 

بیمهاي تا تاریخ درخواست، کســـر و پس از آن ارزش بازخرید به ذینفع در صورت 

حیات پرداخت میشود.

فصل چهارم: استثنائات

ماده 17- موارد زیر در تعهد بیمهگر نیست:

17-1- خودکشـــــی: در صورتیکه بیمهشده در طول دو سال اول از تاریخ شروع 

قرارداد بیمه و یا از تاریخ برقراري مجدد بیمهنامه خودکشــــی نماید، صرفاً ارزش 

ریالی اندوخته صندوق بر اسـاس قیمت ابطال واحدهاي سـرمایهگذاري بیمهنامه به 

ذینفع پرداخت میگردد.

17-2- مرگ بیمهشده بهوسیله بیمهگذار یا استفادهکننده:

تبصــــره3: چنانچه بیمهشده در محلی فوت کند که رسماً شرایط جنگ اعالمشده 

است، پرداخت سرمایه فوت منوط به ارائه دالیل کافی مبنی بر عدم تأثیر مســتقیم 

جنگ، بر فوت بیمهشده است. ارائه مدارك و شواهد بر عهده بیمهگذار و یا ذینفع در 

صورت فوت، میباشد. در صورت عدم ارائه شـواهد کافی، بیمهگر فقط ارزش ریالی 

اندوخته صندوق بر اساس قیمت ابطال واحدهاي سـرمایهگذاري را پرداخت خواهد 

نمود.

17-5- مشاغل خطرناك:

در صورتیکه بیمهشده در نتیجه عملیات تعرضی و تدافعی و یا هر نوع حادثه دیگري که 

جنبه نظامی در مقابل نیروي مهاجم داشـته باشـد فوت نماید، بیمه گر فقط ارزش ریالی 

اندوخته صــندوق بر اســاس قیمت ابطال واحدهاي ســـرمایهگذاري تا روز حادثه را 

پرداخت خواهد کرد.

خطرات ناشی از پرواز هوایی بهجز مواردي که بیمهشده بهعنوان یک مسافر عادي با 

خـرید بلیط اقدام به پـرواز در خطوط هوایــی تجاري مجاز نموده و نام وي بهعنوان 

مسافر عادي، در لیست مسافران ثبتشده باشد، تحت پوشش نخواهد بود.

17-4- فعالیتهاي خطرناك:

تبصره1: بیمهشده موظف است هرگونه تعویض یا تغییر شغل را به بیمهگر بهصورت 

کتبی اعالم نماید و بیمهگر میتواند شـرایط بیمهنامه را با توجه به شـغل اعالم شـده 

تغییر دهد.

17-3- مسافرت غیرعادي:

در صورتیکه بیمه گذار تعمداً به طور مستقیم یا غیر مستقیم موجبات مرگ بیمهشده 

را فراهم آورد، صـرفاً اندوخته صـندوق به ذینفع پرداخت میگردد و در صــورتیکه 

ذینفع تعمدا به طور مسـتقیم یا غیر مسـتقیم موجبات مرگ بیمهشده را فراهم آورد، 

ذینفع مذکور از مزایاي بیمهنامه محروم و سـهم ســایر اســتفادهکنندگان پرداخت 

خواهد شد.

تبصـره2: چنانچه در مراجع قانونی اثبات شود که بیمهشده بهقصـد دفاع از خود در 

این فعالیت شـرکت کرده و یا شـروع فعالیت مجرمانه به وي تحمیلشــده باشــد، 

مندرجات بند 6  این ماده اعمال نخواهد شد.

17-7- جنگ:

چنانچه فوت بیمهشده ناشی از هدایت یا سرنشــــینی وسایل نقلیه (هوایی، زمینی و 

دریایی) در مسابقات و پروازهاي اکتشافی و هر نوع تمرین، آموزش و حرفه غواصی، 

پرواز هوایی، پرش با چتر نجات (سقوط آزاد)، هدایت کایت و یا سـایر وسـایل پرواز 

بدون موتور باشد، فقط ارزش ریالی اندوخته صندوق بر اساس قیمت ابطال واحدهاي 

سـرمایهگذاري به ذینفع پرداخت خواهد شـد. مگر اینکه با توافق طرفین و پرداخت 

حقبیمه اضافی موارد مذکور تحت پوشش قرار گرفته باشد. 

چنانچه بیمهشده در اثر شرکت در فعالیتهاي مجرمانه اعم از مباشرت، مشـارکت یا 

معاونت در آن فوت کند، یا به همین دلیل محکوم به اعدام گردد، بیمهگـر هیچگونه 

تعهدي براي پرداخت ســـرمایه فوت نخواهد داشـــت و بیمهگر فقط ارزش ریالی 

اندوخته صـندوق بر اسـاس قیمت ابطال واحدهاي ســرمایهگذاري تا روز حادثه را 

پرداخت خواهد کرد.

چنانچه شغل بیمهشده به تشخیص بیمهگر، خطرناك محسوب شود، بیمهنامه، صرفاً 

همراه با الحاقیه استثنائات شغلی و یا اینکه با توافق طرفین و پرداخت حقبیمه اضافی، 

قابل صدور میباشد.

17-6- اعمال خالف قانون:
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2- فوت بیمهشده

چنانچه فوت بیمهشده ناشی از مصرف مشروبات الکلی، مواد مخدر، مواد روانگردان 

یا داروهاي محرك بدون تجویز پزشک و یا حوادث ناشی از مصرف این قبیل داروها 

باشد از تعهدات بیمهگر مستثنی بوده و تحت پوشش نمیباشد.

17-9- تشعشعات هستهاي:

فصل پنجم: انصراف، تعلیق و فسخ بیمهنامه

17-8- اعزام به عملیات جنگی:

17-10- مشروبات الکلی و مواد مخدر:

ماده 18- انصراف از بیمهنامه

صدور بیمهنامه و پرداخت خسـارت مربوط به افراد با تابعیت غیرایرانی تنها با مجوز 

اقامت معتبر، امکانپذیر خواهد بود.

17-11- پوشش اتباع غیر ایرانی:

بیمهگذار میتواند حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ صدور بیمهنامه، درخواسـت 

انصـــراف از بیمهنامه را کتباً به بیمهگر اعالم نماید، در این صورت حقبیمه پس از 

کسـر هزینه آزمایشـات و معاینات پزشکی و هزینه صدور معادل یک میلیون ریال، 

الباقی به بیمهگذار مسترد خواهد شد.

بیمهنامه در صورت تحقق هریک از شرایط زیر، خاتمه مییابد:

چنانچه بیمهشده در اثر انفجار یا تشـعشـعات هســتهاي و یا آلودگیهاي شیمیایی و 

بیولوژیکی ناشی از آن فوت کند؛ تنها، ارزش ریالی اندوخته صندوق بر اسـاس قیمت 

ابطال واحدهاي سرمایه گذاري به ذینفع پرداخت خواهد شد.

4- در صورت عدم پرداخت حقبیمه، چنانچه ارزش ریالی اندوخته صندوق بیمهنامه 

کافی نباشد، بیمهنامه خاتمه مییابد.

1- دریافت درخواست کتبی بیمهگذار توسط بیمهگر مبنی بر بازخرید یا فسخ بیمهنامه

6- ابطال بیمهنامه

ماده 20-  خاتمه بیمهنامه

درصـورتیکه بیمهشـده، تحت هر عنوان به عملیات جنگی اعزام شـود، پوشـش خطر 

فوت، از تاریخ اعزام، به حالت تعلیق درمیآید. بیمهنامه معلق، سـه ماه پس از خاتمه 

عملیات جنگی و یا برگشـــــت بیمهشده به حالت قبلی، با تأیید بیمهگر، به وضعیت 

عادي قبل از عملیات جنگی بازمیگردد. فوت و سایر خطراتی که ناشی از فعالیتهاي 

مرتبط و یا ناشی از جنگ در مناطق جنگی باشد، تحت پوشش بیمهگر نبوده و بیمهگر، 

تعهدي نسبت به پرداخت سرمایه فوت نخواهد داشت.

در صورتیکه بیمهگذار پس از صدور بیمهنامه حقبیمه تعهدشده را پرداخت ننماید و 

در طول یک ماه اول نیز درخواست انصراف بیمهنامه را نداده باشد، با توجه به جاري 

نشـــدن بیمهنامه و عدم تشــــکیل ارزش بازخرید، در صورت عدم انجام هرگونه 

آزمایش و معاینه پزشکی، بیمهگر پس از کسر هزینه صدور معادل یک میلیون ریال، 

مازاد مبلغ پرداختی را به بیمهگذار مســـترد مینماید و در صورت انجام آزمایش و 

معاینات ، هزینه آن نیز کسر خواهد شد. 

فصل ششم: سایر مقررات

ماده 19- فسخ بیمهنامه

5- عدم رعایت شرط حداکثر حسن نیت طبق ماده 3

3- سررسید بیمهنامه

ماده 21- قلمرو جغرافیایی پوشش

ماده 22- حریم خصوصی

ماده 23- دعاوي حقوقی

بیمهشده در 24 ساعت شبانه روز در داخل و خارج از کشــور تحت پوشش بیمهاي 

خواهد بود.

شرکت بیمه تعهد مینماید که از اطالعات خصـــوصی بیمهگذار، بیمهشده و ذینفع 

بیمهنامه جز در موارد قانونی مرتبط با حرفه بیمهگري استفاده نکند.

23-2- مهلت اقامه دعوي:

مدت مرور زمان دعاوي ناشی از این بیمهنامه، دو سال از تاریخ حادثه منشــأ دعوي 

است.

کلیه اختالفات موضوع این بیمهنامه از طریق داوري، حلوفصــل خواهد شد. در این 

صــورت، هریک از طرفین، یک نفر را بهعنوان داور انتخاب نموده و داوران انتخابی، 

متعاقباً سر داور را گزینش مینمایند. تصمیم اکثریت براي طرفین الزماالجرا خواهد 

بود. پرداخت هزینه داور اختصـــــاصی بر عهده هریک از طرفین میباشد و هزینه 

سرداور، بالمناصفه توسط طرفین پرداخت میگردد.

ماده 24- موارد پیشبینینشده

کلیه موارد درج نشـــــده و یا مبهم در این بیمهنامه تابع قانون بیمه، آئیننامههاي 

مصوب شوراي عالی بیمه و سایر قوانین و مقررات مربوط میباشد.

23-1- رفع اختالف:

تاریخ:         /          /

ساعت:          :

مهر و تایید شرکت بیمه سامان

تاریخ:         /          /

ساعت:          :

امضاي عامل صدور
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